SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1/1996. / I. 25. / sz. RENDELETE
a települési képviselőkre, a bizottságok nem települési képviselő tagjaira és
közeli hozzátartozóikra, továbbá a köztisztviselők, valamint az önkormányzati
intézmények közalkalmazottai és közeli hozzátartozóikra vonatkozó etikai
szabályokról
Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésben biztosított felhatalmazása alapján
a következő rendeletet alkotja:
1. §.
/1/ Magánvállalkozó, illetőleg társas vállalkozásban, vagy más módon érdekelt
települési képviselő, a bizottságok nem települési képviselő tagja, valamint közeli
hozzátartozója / egyeneságbeli rokona és annak házastársa, élettársa / az
önkormányzat, önkormányzati intézmény által finanszírozott, valamint az
önkormányzat által alapított, illetőleg többségi önkormányzati részesedésű gazdasági
társaság egészében, vagy részben önkormányzati pénzeszközből finanszírozott
gazdasági tevékenységet közbeszerzési eljárás alapján elvállalhat.
/2/ A közbeszerzési eljárásban hozott döntést jóváhagyó képviselőtestületi döntés
meghozatala során az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 17. §. /4/
bekezdésében előírtakat be kell tartani.
2. §.
/1/ A Polgármesteri Hivatal, önkormányzati intézmény által finanszírozott, valamint az
önkormányzat által alapított, illetőleg többségi önkormányzati részesedésű gazdasági
társaság egészében, vagy részben önkormányzati pénzeszközből finanszírozott,
pályázat, vagy ajánlatkérés útján vállalkozásba adott gazdasági tevékenységet, üzleti
szolgáltatást települési képviselő, a bizottságok nem települési képviselő tagjai,
valamint közeli hozzátartozójuk, továbbá magánvállalkozásban érintett
köztisztviselők, önkormányzati intézményi közalkalmazottak és közeli
hozzátartozóik elvállalhatnak a /2/ bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti vállalkozással kapcsolatos döntéshez – a gazdasági
tevékenység, üzleti szolgáltatás 2. §. /1/ bekezdés szerint érintett személyek részére
történő pályázat, vagy ajánlatkérést követő vállalkozásba adásához – az Etikai
Bizottság előzetes állásfoglalása szükséges. Az Etikai Bizottság nemleges
állásfoglalása a 2. §. /1/ bekezdésében érintett személyek részére történő
vállalkozásba adást kizárja. Az Etikai Bizottság állásfoglalása szakmai kérdésekre
nem vonatkozhat.
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/3/ Az Etikai Bizottság előzetes állásfoglalását a pályázatot kiíró, illetőleg az ajánlatot
kérő köteles beszerezni.
/4/ Az 1. §. /1/ bekezdés szerint érintett települési képviselő a bizottság nem települési
képviselő tagja, valamint a 2. §. /1/ bekezdés szerint érintett köztisztviselő,
intézményi közalkalmazott a pályázatot, valamint az ajánlatot elbíráló bizottságnak
nem lehet tagja.
3. §.
/1/ A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmény magánvállalkozó, társas
vállalkozásban, vagy más módon érdekelt települési képviselőnek, a bizottságok nem
települési képviselő tagjainak, valamint közeli hozzátartozójának, továbbá, köztisztviselőnek, önkormányzati intézmény vezetőjének és közeli hozzátartozóiknak
működtetésre, felújításra, karbantartásra, üzleti szolgáltatásra és egyéb gazdasági
tevékenységre vonatkozóan közvetlen megbízást adhatnak az Etikai Bizottság
előzetes állásfoglalása alapján.
/2/ Az Etikai Bizottság előzetes állásfoglalását a közvetlen megbízást adó köteles
beszerezni.
4. §.
/1/ Ez a rendelet 1996. február 1. napján lép hatályba.
Hatálybalépésével egyidejűleg a települési képviselőkre, a bizottságok nem
képviselő tagjaira és közeli hozzátartozóikra, továbbá a köztisztviselők, valamint az
önkormányzati intézmények közalkalmazottai és közeli hozzátartozóikra vonatkozó
etikai szabályokról szóló 12/1993. / IV. 22. / sz. önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
/2/ Jelen rendelet előírásait a már folyamatban lévő, de még döntés előtt álló ügyekben
is alkalmazni kell.
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